Zápis č. 13/2015
Zasedání předsednictva
Rady vlády pro informační společnost

Datum konání: 17. července 2015, 12:00– 13:30
Místo konání: Kancelář NMV ICT JUDr. Jaroslava Strouhala
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4

Přítomní:
Člen
Mgr. Bohdan Urban
JUDr. Jan Blecha
Ing. Miloslav Marčan
Dipl. Ing. Miroslav Hejna
David Šetina
Mgr. Bc. et Bc. Robert
Baxa
Ing. Ondřej Felix, CSc.
Mgr. Tomáš Kroupa
Mgr. Lubomír Valenta
Ing. Robert Piffl
Mgr. Lucie Novotná
Ing. Helena Duffková

Instituce Funkce
MV
Tajemník RVIS, pověřen předsedou RVIS svým
zastupováním pro účely jednání s právem
hlasovacím
MMR
místopředseda
MPO
v.z. místopředseda
MF
místopředseda
MZe
místopředseda
MPSV
člen P RVIS
MV
MV
MV
MV
MV
MV

host, člen RVIS
host, OHA
host, eGov
host, poradce náměstka IKT
Sekretariát RVIS
Sekretariát RVIS

Program:

1. Zahájení jednání
2. Doplnění a aktualizace Implementačních plánů Strategického rozvoje veřejné
3.
4.
5.
6.

správy ČR pro období 2014 – 2020
Návrh opatření zvyšujících efektivnost elektronických služeb veřejné správy
a podpůrných ICT služeb
Projednání způsobu jmenování členů do Společného řídícího výboru
pro eGovernment
Různé
Závěr

Sekretariát Rady vlády pro informační společnost

Průběh zasedání Předsednictva Rady vlády pro informační společnost
dne 17. července 2015

1.

Zahájení jednání

Tajemník RVIS, Mgr. Bohdan Urban, přivítal všechny přítomné, omluvil účast předsedy
RVIS a požádal o změnu v programu, aby přizvaný host Ing. Robert Piffl mohl představit
vytvoření dočasné skupiny eFakturace.
Na základě zadání předsedy RVIS (Příloha č. 1), Ing. Piffl vypracoval návrh na vytvoření
pracovní skupiny eFakturace, založené na podobném principu jako pracovní skupina
pro jednací řízení bez uveřejnění (PS JŘBU). V dokumentu, který je přílohou zápisu č. 2,
navrhuje na místa členů 2 zástupce MV z organizačních důvodů, jednoho zástupce
resortů Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, ICT Unie, zástupce Hospodářské komory. Zároveň bude možné na jednotlivá zasedání zvát hosty z jiných institucí, které nejsou jmenovány ve Statutu pracovní skupiny Rady vlády
pro informační skupiny pro eFakturaci (příloha zápisu č. 3) jako stálí členové. Cílem
této pracovní skupiny je sledovat záměr zákona č. 365 o podpoře a rozvoji
elektronického obchodu a unifikace eFakturace s evropskými směrnicemi. Pracovní
skupina zrealizuje pilotní projekt, vypracuje metodiku a tyto výstupy předloží RVIS
s možnými dopady na e-systémy jednotlivých rezortů. Ing. Piffl požádal členy
předsednictva RVIS o předložení dalších možných nominací členů pracovní skupiny
do konání příštího předsednictva.

2. Doplnění a aktualizace Implementačních plánů Strategického rámce
rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020
Slova se ujal Mgr. Kroupa, který je zodpovědný za vypořádání připomínek. Mgr. Kroupa
Předsednictvo RVIS informoval o stavu vypořádání připomínek, kdy je většina připomínek vypořádána, následně budou provedené změny odsouhlaseny jednotlivými
připomínkovými místy. Mgr. Kroupa blíže rozvedl připomínky meziresortního připomínkového řízení, které vypořádány prozatím nebyly – jedná se o připomínku č. 45
od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající se Registru rizik MV, konkrétně
neřiditelnosti procesu zadávání veřejných zakázek a Úřad na ochranu hospodářské
soutěže žádá o vyškrtnutí tohoto rizika. V případě akceptace jejich připomínky nedojde
k formálním dopadům, nicméně praxe bohužel ukazuje, že takové riziko existuje a mělo
by být zmíněno. Následně Mgr. Kroupa upozornil, že z resortu Ministerstva průmyslu
a obchodu přišla připomínka, že by se toto riziko mělo naopak zvýšit. Ing. Felix
a zástupce resortu Ministerstva financí, Ing. Miroslav Hejna, navrhl naopak zvýšení
kvalifikace těchto rizik, souhlasí s ponecháním tohoto rizika v Registru rizik MV. Stejný
názor v následující diskuzi vysloví i zástupce MPSV, Mgr. Bc. et Bc. Baxa i zástupce resor-
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tu MPO, Ing. Miloslav Marčan. Závěrem diskuze bylo členy předsednictva RVIS odsouhlaseno vyjádření, že proces výběrového řízení se řídí ZVZ. Nicméně termín „neřízený proces“ je chápán v tom smyslu, že VZ není pod časovou kontrolou zadavatele. Respektujeme, že možnosti tzv. „zablokování projektů“ jsou rozdílné u tzv. „stěžovatelů“ a ostatních
osob, nicméně v praxi nedodržované lhůty obsažené ve správním řádu a mnohdy protichůdná výkladová stanoviska především k pojmům diskriminace a transparentnost způsobují, že zadavatel nemá fakticky časově pod kontrolou celý proces veřejných zakázek
(VZ). Všechny tyto aspekty významně ohrožují úspěšnou realizaci VZ a stěžují čerpání
prostředků.
Mgr. Kroupa dále zmínil připomínku v rámci meziresortního připomínkového řízení
č. 39 z resortu Ministerstva financí, týkající se požadavku, aby všechny aktivity
v materiálu uvedené, byly realizovány příslušnými gestory v rámci jejich schváleného
rozpočtu výdajů na rok 2015 a vládou schválených výdajů na léta 2016 - 2018,
tj. bez navyšujících požadavků na čerpání finančních prostředků státního rozpočtu.
V tomto ohledu musí být předložený materiál odpovídajícím způsobem upraven.
Předsednictvo RVIS se rozhodlo připomínku akceptovat, neboť Text předkládací zprávy
doplněn o tuto informaci předpokladem podání projektové žádosti příslušným
žadatelem je zajištění financování v rámci jejich rozpočtu, tj. bez navyšujících požadavků
na čerpání finančních prostředků státního rozpočtu. Dodržení tohoto předpokladu
je na každém OVM a jeho vynucení není v kompetenci tohoto materiálu.
Mgr. Novotná následně představila předkládanou změnu návrhu Usnesení vlády,
konkrétně změny provedené v rámci vnitroresortního připomínkového řízení
Samostatným oddělením strategií a ESIF (SAK) ve vnitroresortním připomínkovém
řízení a odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, kterým se mění
usnesení vlády. V následné diskuzi bylo uvedeno, že představené úpravy se týkají
primárně projektových míst.
Přijaté usnesení: Předsednictvo RVIS bere informace vztahující se ke změně usnesení vlády
na vědomí.
P RVIS diskutovalo téma týkající se implementace technické infrastruktury a spojení
datových center. V návaznosti na projednávanou oblast se dohodlo na oficiální podání
žádosti na ČPOZ a Centrum sdílených služeb ohledně společné prezentace na některé
z dalších zasedání RVIS o využití již vytvořené infrastruktury v rámci probíhajících projektů, tzn. představit vizi cílového stavu provozní infrastruktury státu a zda podřízené
složky jsou schopny vygenerovat zadání.
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3. Návrh opatření zvyšující efektivnost elektronických služeb veřejné
správy a podpůrných ICT služeb
Tajemník RVIS sdělil Předsednictvu RVIS, že připomínkové řízení bylo zahájeno
23. června 2015 a ukončeno 8. července 2015. Celkem došlo 146 připomínek spíše
zásadního charakteru. Nevyjádřily se MZD, KML, ERÚ, NBÚ, RRTV, ÚOHS.
Bez připomínek MŽP, MPSV, MŠMT, MK, MSP, RVV, KOM, ČBÚ, SSHR, ÚOOÚ, ÚPV.
Dne 14. července 2015 se již konala úvodní schůzka s autory s tím, že do 23. července
2015 by měly být připomínky zapracované. Na den 4. srpna 2015 bude svolána schůzka
s připomínkovými místy k jejich souhlasnému stanovisku se zapracováním. Předložení
na vládu je plánováno po vypořádání připomínek na září/říjen téhož roku.

4. Projednání způsobu jmenování členů do Společného řídícího výboru
pro eGovernment
Tajemník RVIS informoval členy předsednictva RVIS, že na společném zasedání RVIS
a RVVS byl vzat na vědomí seznam členů Společného řídícího výboru
eGovernmentu (SŘV eGov), nicméně ze strany členů RVVS byl vznesen požadavek
na aktualizaci seznamu členů. RVVS tedy rozeslalo svým členům požadavek
na aktualizaci seznamu členů. Z tohoto důvodu požádal tajemník RVIS předsednictvo
o udělení mandátu jednat v této věci s tajemníkem RVVS.

5. Různé
a) Informace o zřízení pracovní skupiny pro prostorové informace v rámci
RVIS. Pracovní skupiny pro prostorové informace, která bude koordinačním
orgánem pro oblast prostorových informací v ČR.
Přijaté usnesení: Předsednictvo RVIS pověřuje JUDr. Jaroslava Strouhala požádat
jménem RVIS jednotlivé ministry, popř. věcně příslušné náměstky o nominace do zřizované
pracovní skupiny pro prostorové informace.
b) Informace o zakázkách projednaných formou JŘBU. Slovo bylo předáno Mgr.
Novotné, která podala informace o projednávaných zakázkách. První
projednávaná zakázka byla předložena Ministerstvem dopravy s názvem:
„ADIS -Legislativní a procesní změny předložené v roce 2015 a 2016. Druhá
zakázka předložená Ministerstvem dopravy: Zajištění správy, servisu a údržby
HW a SW vybavení Národního informačního centra.

6. Závěr
Termín příštího zasedání byl stanoven na 6. srpna 2015 od 13 hodin.
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